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Plats  Lomma kommunhus, Önnerup   

Tid 2018-05-30, kl. 08:00-10:48 
 

 

Beslutande Anders Berngarn (M) 
Robert Wenglén (M) 
Christian Idström (M) 
Remco Andersson (L) 
Lisa Bäck (S) 
 

ordförande  
vice-ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

Övriga deltagare Jan Sohlmér 
Maria Franzén Waljenäs 
Eva Elfborg 
Marcus Nilsson 
Kristian Fridqvist 
Göran Samuelsson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

kommundirektör 
kommunsekreterare 
kanslichef §§ 87-89 
ekonomichef §§ 87-89 
redovisningschef §§ 87-89 
fastighetschef § 87 

Utses att justera Remco Andersson  

Justeringens plats 
och tid 

Lomma kommunhus, 2018-06-13 
 
 

 
 

Paragraf  
§§ 87-90 

Underskrifter Sekreterare   

  Maria Franzén Waljenäs 

 Ordförande   

  Anders Berngarn 
 Justerande  

 
 

  Remco Andersson 
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Sammanträdesdatum 2018-05-30   

Paragrafer §87-§90   

Datum när anslaget 
sätts upp 

2018-06-15 Datum när anslaget  
tas ned 

2018-07-07 

Förvaringsplats för  
protokollet 

Kommunhuset i Lomma   

 
Underskrift 
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KS AU § 87   KS KF/2018:157 - 822 
 
 

Bad- och idrottsanläggning – remiss av förslag om försäljning, 
övertagande av drift samt tillhandahållande av tjänster och lokaler 

 
 

Ärendebeskrivning 
Inom fastigheten Lomma Vinstorp 31:2 finns en, av Lomma kommun ägd, kombinerad 
bad- och idrottsanläggning, uppförd år 1969. Bad- och idrottsanläggningen består av 
Pilängsbadet, Pilängshallen och Blå Hallen. Badet har 2009-07-01 – 2017-06-30 
bedrivits av driftentreprenör och bedrivs sedan 2017-07-01 i kommunens egen regi. 
 
På uppdrag av kommunstyrelsen har kommundirektören låtit utreda förutsättningar 
och villkor för en försäljning av bad- och idrottsanläggningen kombinerat med 
övertagande av drift av anläggningen samt tillhandahållande till kommunen av vissa 
tjänster och lokaler inom anläggningen. 
 
Förslaget 
Mot bakgrund av utredningen föreslås följande allmänna inriktningsvillkor. 
 
Lomma kommun inbjuder, i offentlig upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling (LOU), intresserade köpare till anbudsgivning avseende köp av bad- och 
idrottsanläggningen och övertagande av drift av anläggningen i egen regi.  
 
Syftet med försäljningen är att anläggningen ska utvecklas kvalitativt, exempelvis 
genom ett större aktivitetsutbud än vad som tidigare tillhandahållits. Utbudet som ska 
tillhandahållas ska i första hand vara bad-, sport och friskvårdsverksamheter. 
Köparen får genom förvärvet ett sammanhållet ansvar för såväl fastigheterna som 
badhusverksamheten och idrottshallsverksamheten i de aktuella byggnaderna, och har 
möjlighet att utveckla de kommersiella delarna kopplade till badhusverksamheteten, 
så som gym, caféverksamhet eller särskilda evenemang.  
 
Köparen ska förbinda sig att till kommunen fortsatt upplåta badhuset för kommunens 
behov, till en kostnad som, för verksamhet motsvarande nuvarande omfattning, inte 
överstiger kommunens nuvarande kostnad. Avtalstiden ska vara 15 år. 
Sporthallarna föreslås blockuthyras till kommunen som i sin tur har möjlighet att 
vidareupplåta dessa i den mån de inte nyttjas för kommunens behov. 
 
I förslag till offertförfrågan anges förutsättningarna för och kraven på kommande 
anbud och på verksamhet med mera för den nye ägaren. 
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Till offertförfrågan hör bland annat också förslag till köpeavtal, förslag till tjänst- och 
driftavtal och förslag till hyresavtal. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Jan Sohlmér, kanslichef 
Eva Elfborg, ekonomichef Marcus Nilsson och fastighetschef Göran Samuelsson en 
redogörelse. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-24 från kommundirektör Jan Sohlmér 
‒ Förslag till förfrågningsunderlag avseende bad- och idrottsanläggning 
‒ Förslag till köpeavtal 
‒ Förslag till tjänst- och driftavtal 
‒ Förslag till hyresavtal 
 
Överläggning 
Ordförande Anders Berngarn (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska 
besluta att föreliggande förslag remitteras till kultur- och fritidsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för yttrande. 
 
Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta avslå förslaget att 
remittera ärendet till nämnderna för yttrande. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på resta yrkanden, varefter arbetsutskottet bifaller 
ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Föreliggande förslag om försäljning av bad- och idrottsanläggningen kombinerat 

med övertagande av drift av anläggningen, samt tillhandahållande till kommunen 
av vissa tjänster och lokaler inom anläggningen, remitteras till kultur- och 
fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden för 
yttrande senast 2018-08-31. 

 
Reservation  
Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./.  Bilaga. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 88   KS KF/2017:163 - 003 
 
 

Uppföljning av Anvisningar för kravverksamheten och 
Attestreglemente med tillämpningsanvisningar 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen fastställde 2017-06-13 reviderade ”Anvisningar för 
kravverksamheten” och reviderat ”Attestreglemente med tillämpningsanvisningar”. 
 
Enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts tidsplan för uppföljning av policydokument 
ska anvisningarna för kravverksamheten och attestreglementet med 
tillämpningsanvisningar följas upp årligen. 
 
Ekonomiavdelningen har gjort en uppföljning av anvisningarna för kravverksamheten 
och attestreglementet med tillämpningsanvisningar och konstaterar i skrivelse 2018-
05-15 att inga förändringar är aktuella 2018. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-15 från ekonomichefen och redovisningschefen 
‒ Gällande Anvisningar för kravverksamheten 
‒ Gällande Attestreglemente med tillämpningsanvisningar 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte föreslå någon revidering av 

”Anvisningar för kravverksamheten” och ”Attestreglemente med 
tillämpningsanvisningar”. 

 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 89   KS KF/2018:19 - 101 
 
 

Avrapportering avseende förstudie gällande e-handel 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och 
redovisningschef Kristian Fridqvist en redogörelse avseende genomförd förstudie 
gällande e-handel. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande: 
‒ Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 
______________________ 
 
Sändlista 
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KS AU § 90   KS KF/2017:39 - 101 
 
 

Redovisning av ej slutbehandlade motioner 
 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte 
har beretts färdigt.  
 
Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kansliavdelningen att, 
förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges 
novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året redovisa till 
kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte slutförts. 
 
Nedanstående förteckning visar ej slutbehandlade motioner. 
 

Motionär Inkommen Innehåll  Beredningsstadium 
 

Lars Carlén 2017-09-07 Angående 
utarbetande av 
handlingsplan, för 
att få balans mellan 
kommundelarna i 
kommunens utbud 
av service och 
aktiviteter, genom 
egen exploatering 
av Vikingavägen 2 i 
Bjärred. 

Kommunstyrelsen har 
behandlat ärendet 
2018-04-25. Ärendet 
behandlas av 
kommunfullmäktige 
2018-06-07. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse 2018-05-25 från kommunsekreteraren 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
‒ Kommunstyrelsen lägger redovisningen av ej slutbehandlade motioner till 

handlingarna. 
 
______________________ 
 
Sändlista  


